Č.J.: 276/2017/STAR.

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města Počátky
ze dne 21. března 2017

Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo):
I.

Schvaluje:

1. podle § 94 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: program jednání
v doplněném znění

pro 14

proti 0

zdržel se 1 - M. Pavlíček

(přítomno 15)

2. podle § 35 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: stáhnout z jednání
zastupitelstva návrh na způsob vybudování inženýrských sítí v lokalitě Z2 a návrh na vyhlášení
záměru na převod nemovitostí v k.ú. Počátky za účelem zainvestování pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Z2 a ukládá starostovi města v horizontu 14-ti dnů svolat pracovní
jednání zastupitelstva v této věci

pro 10

proti 2 – M. Pavlíček
Mgr. K. Štefl

zdržel se 3 – O. Marek
Ing. D. Kadlec
K. Šimánek

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zprávu o uplatňování
Územního plánu Počátky zpracovanou na základě § 55 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, odborem výstavby, oddělením územního plánu MěÚ Pelhřimov za
období 12/2012 – 08/2016

pro 13

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 13)

4. podle § 84 odst. 2 písm.p) a v souladu s ust. § 46 odst. 2 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozd. předpisů: Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „Cyklostezka Počátky – Žirovnice“

pro 14

proti 0

zdržel se 1 – Mgr. P. Kešner

(přítomno 15)

5. podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm.p) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: zvolení
trasy vedení „Cyklostezky Počátky – Žirovnice“ k propojení obou měst pro pěší a cyklistickou
dopravu a její vybudování ve veřejném zájmu vzhledem k dlouhodobě vysoké frekvenci provozu
na silnici II/132, především pak z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů při využívání úzké
komunikace na cestě do zaměstnání i ve volnočasových aktivitách

pro 13

proti 0

zdržel se 2 – Mgr. P. Kešner
MUDr. P. Heřmánek

(přítomno 15)

6. podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: vyhlášení záměru o
budoucí směně pozemků v k.ú. Počátky při majetkoprávním vypořádání formou směnné smlouvy
mezi městem Počátky a předem určeným zájemcem takto:
•

•

Město Počátky převede p. Karlu Zemanovi p.p.č. 768/5 o výměře 123 m2 a p.p.č. 705 o výměře
2.542 m2 v k.ú. Počátky, tj. celkem 2.665 m2 s tím, že město v případě provedené směny přebírá
závazek vyplývající z plnění projektu, v den podpisu směnné smlouvy nebudou na předmětných
nemovitostech váznout žádná zatížení, věcná břemena či práva třetích osob
p. Karel Zeman převede městu p.p.č. 4135/122 o výměře 2.632 m2 a p.p.č. 4115/15 o výměře
33 m2 v k.ú. Počátky, tj. celkem 2.665 m2 ;

přesná výměra pozemků bude určena geometrickým zaměřením skutečného stavu

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

7. podle § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: nabytí nemovitosti v
k.ú. Počátky odkoupením od zástupce spoluvlastníků paní Ivety Sýkorové, bytem Česká Olešná 1,
1, 378 53 Strmilov:
p.p.č. 277/52

o výměře 988 m2

za cenu 80,- Kč/m2, tj. celkem 79.040,- Kč

jedná se o pozemek – trvalý travní porost v zahrádkářské kolonii „U Městského rybníku“, který
zajišťuje zahrádkářům volný přístup k jejich zahrádkám

pro 12

proti 1 – MUDr. P. Heřmánek

zdržel se 2 – MUDr. M. Přibylová
Mgr. H. V. Konvalinková

(přítomno 15)

8. podle § 84 odst.2 písm.d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: ukládá radě
města provést výběrové řízení na zpracování auditů ve vybraných zařízeních města:
a) v organizační složce Lesy města Počátky

pro 8

proti 4 – Mgr. K. Štefl
M. Pavlíček
O. Marek
K. Šimánek

zdržel se 3 – MUDr. P. Heřmánek
Ing. D. Kadlec
F. Vichr

(přítomno

15)

b) v příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky

pro 13

proti 0

zdržel se 2 – M. Pavlíček

(přítomno 15)

O. Marek
c) v příspěvkové organizaci Městské muzeum Počátky

pro 11

proti 1 – K. Šimánek

zdržel se 2 – Mgr. K. Štefl
M. Pavlíček
O. Marek

(přítomno 15)

d) ve společnosti Vodotechnické služby s.r.o. Počátky

pro 13

proti 0

zdržel se 2 – Mgr. K. Holý
F. Vichr

(přítomno 15)

9. podle § 84 odst. 2 písm.b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: rozdělení
státní finanční podpory od Ministerstva kultury ČR určené na opravu památek z Programu
regenerace MPZ a MPR na rok 2017, ve výši kvóty pro město Počátky 1,030.000,- Kč a podíl
města uvedený v tabulce, na připravené akce dle doporučení Komise pro regeneraci městské
památkové zóny takto:
Žadatelé
Marie a Stanislav Sochorovi, Palackého nám.
č.p. 6 – oprava fasády dvorní část a nátěr
střechy
Josef a Jitka Pospíšilovi, Palackého nám.
č.p. 18 – oprava fasády
Město Počátky, Palackého nám. č.p. 30 –
oprava fasády
Kešner a Krásl spol. s r.o., Palackého nám. č.p.
15 – restaurování stropu salonu I. NP
Mgr. Miroslava Samcová, Lázeňská čp. 340
– restaurování fasády 1/3 a restaurování
dveří (od domu č.p. 368)
Římskokatolická farnost Počátky, kostel Sv.
Jana Křtitele – restaurování kamenných
prvků: restaurování bočního portálu severní
strana kostela
Celkem

Celkem
v Kč
199.360,-

Vlastník
V Kč
79.820,-

Město
v Kč
19.940,-

Dotace
v Kč
99.600,-

155.000,-

62.500,-

15.500,-

77.000,-

490.000,bez DPH
301.200,bez DPH

-

245.000,-

245.000,-

-

-

301.200,-

251.009,-

-

-

251.009,-

55.315,-

-

-

55.315,-

1,451.884,- 142.320,- 280.440,- 1,029.124,-

Náklady města budou navýšeny u objektu města č.p. 30 o DPH,
Celkové výdaje města

pro 12

proti 0

zdržel se 0

tj. 102.900,- Kč
383.340,- Kč

nehlasoval 1 – Mgr. P. Kešner

(přítomno 13)

10. podle § 84 odst. 2 písm.c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uvolnění
finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akce v roce 2017
v tomto pořadí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro 14

výkup pozemků v lokalitě „Z2“ za Sídlištěm (bude pokryto přesunem
1.750.000,- Kč
z roku 2016)
výstavba ZTV v lokalitě „Z2“
13.500.000,- Kč
výměna vchodových dveří do budovy č.p. 361 ZŠ za dřevěné
,
215.000,- Kč
výměna radiátorů, výměna lina v kmenové učebně
rekonstrukce chodníků v ul. Březinova a v části ul. Tyršova
780.000,- Kč
oprava střechy bývalé kotelny
300.000,- Kč
výměna oken v prostoru sociálního zázemí na bývalé kotelně
100.000,- Kč
rekonstrukce chodníků na městském hřbitově
200.000,- Kč
rekonstrukce 2 kuchyněk a nákup 5 kuchyňských linek do MŠ
210.000,- Kč
sekačka na trávu s výsypem do výšky ISEKI SXG 326 HL
465.000,- Kč

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

11. podle § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: rozpočtové
změny ve schváleném rozpočtu na rok 2017, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru
MěÚ:
Rozpočtová opatření k použití naspořených prostředků minulých let pro rok 2017
(rozpočtová opatření č. 1/2017–č. 4/2017) – použití schváleno na 14. zasedání zastupitelstva
města dne 20. prosince 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zvýšení financování
o částku 2 500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana-dobrovolná část
o částku 2 500 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty opravy budovy hasičské zbrojnice. Akce by
měla být částečně pokryta z dotace.
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zvýšení financování
o částku 10 000 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pozemní komunikace
o částku 10 000 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na rekonstrukci ulic Sládkova a
Zahradní (komunikace, chodníky, kanalizace a VO).
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Zvýšení financování
o částku
380 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost místní správy
o částku
380 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let bude pokryta výměna plynových kotlů v budově městského
úřadu č.p. 1 a s tím spojené práce na ústředním topení.
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Zvýšení financování
o částku
500 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Sportovní zařízení v majetku obce
o částku
500 000,- Kč
Z naspořených prostředků minulých let budou pokryty práce na rozšíření sportovního areálu za ZŠ
u tartanového hřiště II. (dobudování přístřešku pro výuku).
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Zvýšení financování
o částku
486 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní finanční operace
o částku
287 000,- Kč
Snížení financování
o částku
199 800,- Kč
Platba daně z přidané hodnoty za IV. Q 2016 byla provedena v lednu 2017 ve výši 486.787,- Kč.
Jedná se o částku, která zahrnuje i přenesenou daňovou povinnost za stavební a montážní práce
v hodnotě 199.830,- Kč. Neodvedená DPH je součástí výsledku hospodaření.
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
170 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti souvis. se službami obyv.
o částku
170 000,- Kč
Předpokládané příjmy ze smluv o reklamě nebo darovacích smluv a předpokládané příjmy ze
vstupného budou pokrývat náklady na akci „Den přírody“.
(Ve schváleném rozpočtu 2017 je vyčleněna na akci Den přírody částka 150 tis. Kč.
Předpokládané výdaje jsou cca 320 tis. Kč, které budou dokryty právě příjmy z reklam, z darů a ze
vstupného).

pro 11

proti 0

zdržel se 3 – Š. Černoš
Ing. L. Janko
Mgr. P. Kešner

(přítomno 14)

12. podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 17. zasedání
zastupitelstva města se bude konat v pondělí 10.4. 2017 od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p.
87 – 1. poschodí, ul. Horní, Počátky

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 14)

13. podle § 84 odst.2 písm.l) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: odvolání Mgr.
Pavla Kešnera z funkce předsedy i člena Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky na
základě podaného oznámení o vzdání se této funkce z důvodu výsledku výběrového řízení na
místo vedoucího organizační složky Lesy města Počátky

pro 9

proti 0

zdržel se 5 – M. Pavlíček

(přítomno 14)

MUDr. P. Heřmánek
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl
Mgr. P. Kešner

II.

Bere na vědomí:

1. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení z 13.
zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 10.1. 2017 ve věci
kontroly splnění usnesení 12. zasedání kontrolního výboru, kontroly usnesení rady města č. 32, 33
a 34 a kontroly usnesení 14. zasedání zastupitelstva města

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

2. podle § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: Zápis a usnesení z
11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne 31.1. 2017 ve
věci projednání výsledku výběrového řízení na vedoucího Lesů města Počátky, podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci základní školy, oznámení předsedy finančního výboru o vzdání se funkce
předsedy i členství ve výboru a dále ve věci plnění daňových příjmů za rok 2016

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

3. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: žádost zástupce
Iniciativy „Počátky překvapí“, p. Jana Voharčíka ml., trv. bytem Moravská č.p. 259, Počátky, o
poskytnutí veřejných prostor a záštity od města Počátky na pořádání akce „Design piknik 2017“
(datum pořádání 12.8. 2017), kterou zajistí ve spolupráci s Kulturním zařízením města Počátky a
pověřuje radu města:
•
•
•

povolením užití znaku města Počátky na reklamních materiálech akce a uvedení města jako
hlavního oficiálního partnera
zajištěním bezplatného odvozu odpadků po skončení akce
udělením výjimky na posunutí nočního klidu od 00,00 hodin v den pořádání akce;

o poskytnutí dotace od města Počátky na pokrytí částečných nákladů hudební produkce festivalu
a její výši rozhodne zastupitelstvo města uzavřením veřejnoprávní smlouvy a schválením
rozpočtového opatření na uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu města

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

4. podle § 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: žádost administrátora
farnosti Mgr. Augustina Jána Grambala, O. Praem., na úpravu prostoru před hlavním vchodem
do kostela Sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí přemístěním 4 – 5 ks květináčů a 1 – 2 ks
laviček z ústřední části Palackého nám. a vyzývá všechny zúčastněné strany k vzájemné dohodě;
zároveň pověřuje Mgr. Pavla Kešnera ke společnému řešení situace

pro 15

proti 0

zdržel se 0

(přítomno 15)

5. podle § 102 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: informaci o
organizační a personální změně v příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Počátky

pro 12

proti 0

zdržel se 2 – Mgr. H. V. Konvalinková
Ing. L. Janko

(přítomno 14)

6. podle § 102 odst.2 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů: rozpočtové
změny roku 2016 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne 30.12. 2010 bod J),
kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souvislosti s ukončením rozpočtového roku
2016:
schválené na 35. zasedání rady dne 11.1. 2017
Rozpočtové opatření č. 160071/2016
Snížení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 805,- Kč
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
13 805,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce, která je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných
prací, nebyla do konce roku 2016 připsána na účet města. Mzdové výdaje a s tím spojené sociální
a zdravotní pojištění budou pokryty do doby přijetí dotace snížením rezervy na granty. Jedná se o
mzdy vyplacené v měsíci prosinci 2016 za měsíc listopad 2016. Dotace je spolufinancována z EF
a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 160072/2016
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
19 300,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n
o částku
19 300,- Kč
Příjmy z pojistného plnění za škodu způsobenou na sloupu veřejného osvětlení v Havlíčkově ulici
budou přesunuty do rezervy rozpočtu, která výdaje do doby přijetí pojistného plnění pokrývala.
(rozpočtové opatření č. 160068/2016)
Rozpočtové opatření č. 160073/2016
Snížení příjmů – Ochrana obyvatelstva
o částku
46 200,- Kč
Zvýšení příjmů – Veřejné osvětlení
o částku
46 200,- Kč
Příjmy z pojistného plnění za škodu způsobenou na sloupu veřejného osvětlení byly rozpočtovány
na chybném paragrafu. (rozpočtové opatření č. 160068/2016)
Rozpočtové opatření č. 160074/2016
Zvýšení příjmů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
3 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Požární ochrana – dobrovolná část
o částku
3 000,- Kč
Příjmy z prodeje vyřazeného voziku od hasičské stříkačky budou použity na úhradu výdajů hasičů.
Rozpočtové opatření č. 160075/2016
Zvýšení příjmů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
6 300,- Kč
Zvýšení příjmů – Odvody za odněti půdy ze ZPF
o částku
100,- Kč
Zvýšení výdajů – Komunální služby a územní rozvoj
o částku
6 400,- Kč
Náhrada za geometrický plán zpracovaný v minulém roce a příjmy z poplatku za odnětí půdy ze
ZPF budou použity na úhradu výdajů.
rozpočtové změny roku 2017 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne
30.12. 2010 bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými
pravidly za těchto podmínek:

změny schválené na 35. zasedání rady dne 11.1. 2017
b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 170001/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti
o částku
327 900,- Kč
Zvýšení výdajů – Základní školy
o částku
327 900,- Kč
Snížením rezervy na granty budou pokryty projektové práce na akci „Stavební úpravy základní
školy – zřízení odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu do budov školy“.

změny schválené na 36. zasedání rady dne 1.2. 2017
a) jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí prostředků ze státního
rozpočtu, státních fondů, Fondu Vysočina apod., většinou s účelovým znakem UZ)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 170002/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 805,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
13 805,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce (ESF a SR) určená na pokrytí mzdových s tím souvisejících
výdajů za měsíc listopad 2016 na výkon veřejně prospěšných prací, která byla připsána na účet
města až v roce 2017. O uvedenou částku bude posílena rezerva rozpočtu na granty (v roce
2016 byla tato rezerva použita na pokrytí výdajů).
Rozpočtové opatření č. 170003/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
13 823,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
13 823,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci lednu 2017 za měsíc prosinec 2016. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno
pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 170004/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
50 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Pohřebnictví
o částku
50 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pohřby, které je obec ze zákona povinna
vypravit. Uhrazené náklady budou vymáhány v dědickém řízení po zemřelém.
Rozpočtové opatření č. 170005/2016
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
30 200,- Kč
Zvýšení výdajů – Činnost vnitřní správy
o částku
30 200,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu budou pokryty náklady na pořízení aplikace „Mobilní rozhlas“ pro
chytré telefony s licencí na 1 rok, vč. podpory sběru kontaktů, školení a kompletní personalizace.
Pořízení bylo schváleno na 35. zasedání rady města dne 11. ledna 2017.
změny schválené na 38. zasedání rady dne 1.3. 2017
a) jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí prostředků ze státního
rozpočtu, státních fondů, Fondu Vysočina apod., většinou s účelovým znakem UZ)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 170006/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 000,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci únoru 2017 za měsíc leden 2017. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170007/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
372 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
372 600,- Kč
Účelová dotace od Kraje Vysočina z prostředků účelové dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby (dotace je od roku 2015 poskytována
prostřednictvím krajů). Dotace pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které byly do doby
přijetí dotace rozpočtovány z vlastních zdrojů. Účelový znak 13305.

b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 170008/2017
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
372 600,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
372 600,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálních služeb – pečovatelské
služby. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 170009/2017
Snížení výdajů – Zastupitelstva obcí
o částku
2 800,- Kč
Zvýšení výdajů – Ost. služby v oblasti sociální péče
o částku
2 800,- Kč
Snížením rezervy rady města bude pokryto poskytnutí příspěvku pro FOKUS Vysočina, který byl
schválen na 35. zasedání rady města dne 11. ledna 2017.

změny schválené na 39. zasedání rady dne 13.3. 2017
a) jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí prostředků ze státního
rozpočtu, státních fondů, Fondu Vysočina apod., většinou s účelovým znakem UZ)
DOTACE:
Rozpočtové opatření č. 170010/2017
Zvýšení příjmů – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
o částku
14 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
14 000,- Kč
Účelová dotace od Úřadu práce je určena na úhradu nákladů na výkon veřejně prospěšných prací.
Od června 2016 je v rámci projektu podle smlouvy PEA-VZ-9/2016 podpořeno ve městě Počátky
1 pracovní místo na VPP. Jedná se o mzdy a případně o náhradu mzdy v době nemoci vyplacené
v měsíci březnu 2017 za měsíc únor 2017. Dotace je spolufinancována z EF a na jedno pracovní
místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 170011/2017
Zvýšení příjmů – Neinvestiční přijaté transfery od krajů
o částku
131 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
131 000,- Kč
Zdůvodnění:
Účelová dotace od Kraje Vysočina na výkon sociálních služeb – pečovatelské služby. Dotace
pokrývá částečně výdaje Pečovatelské služby, které byly do doby přijetí dotace rozpočtovány
z vlastních zdrojů. Dotace je účelová a bude sledována pod účelovým znakem 053.
b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže
nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů
Rozpočtové opatření č. 170012/2017
Snížení výdajů – Osobní asistence, pečovatelská služba aj.
o částku
131 000,- Kč
Zvýšení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
131 000,- Kč
Snížení výdajů Pečovatelské služby o částku vlastních prostředků města, které jsou nyní pokryty
účelovou dotací Kraje Vysočina. Tato částka bude přesunuta do rezervy rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 170013/2017
Snížení výdajů – Ostatní činnosti j.n.
o částku
20 000- Kč
Zvýšení výdajů – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
o částku
20 000,- Kč
Snížením rezervy rozpočtu na spolufinancování grantů budou dofinancovány výdaje na výkon
veřejně prospěšných prací, které jsou částečně hrazeny z účelové dotace od Úřadu práce. Dotace
je spolufinancována z EF a na jedno pracovní místo je poskytována ve výši max. 14 000,- Kč.

pro 11

proti 0

zdržel se 3 – MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl
Ing. L. Janko

(přítomno 14)

III.

Nepřijímá usnesení:

1. podle § 103 odst.4 písm.e) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: ke vzetí na
vědomí informace a doložení zvoleného postupu výběru projekční firmy na projekt Stavební
úpravy základní školy

pro 7

proti 0

zdržel se 5 – Ing. L. Janko
Mgr. K. Holý
Š. Černoš
MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

(přítomno 12)

2. podle § 84 odst. 2 písm.c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů: uvolnění
finančních prostředků z naspořených prostředků minulých let na investiční akci v roce 2017:
•

pro 4

dřevěná stavba – občerstvení na pláži přírodního koupaliště

proti 2 – MUDr. M. Přibylová
Ing. V. Přibyl

100.000,- Kč

zdržel se 8 – Mgr. P. Kešner
Ing. L. Janko
MUDr. P. Heřmánek
Ing. D. Kadlec
Š. Černoš
Mgr. K. Holý
Mgr. H. V. Konvalinková
F. Vichr

V Počátkách dne 29.3. 2017

Mgr. Karel Štefl
starosta města

(přítomno 14)

